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Regionaal ondersteuner kinderopvang (50%) 
Blenders vzw zoekt een halftijdse ondersteuner kinderopvang voor de provincie Limburg 

 
Wil jij mensen laten groeien en kinderen laten stralen? 

Vind jij kwaliteitsvolle kinderopvang een basisrecht van elk kind? 
Dan ben jij de M/V/X die wij zoeken! 

 
BLENDERS vzw is een innovatie-organisatie die voluit gaat voor positieve impact: wij creëren nieuwe 
oplossingen voor maatschappelijke noden. Door verschillende ideeën, talenten en ervaringen te 
blenden en buiten de lijntjes te kleuren, komen we tot nieuwe dienstverleningen of producten die we 
via een gepast bedrijfsmodel verder willen verduurzamen. Met een dynamisch en groeiend team van 
een 40-tal medewerkers zijn we actief in verschillende domeinen zoals onder andere het actiedomein 
kinderen en jongeren. 
Als lid van Mentes vzw, biedt Blenders regionale ondersteuning aan kleinere, (zelfstandige) 
kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters in de provincie Limburg. We willen kinderen laten 
stralen door organisatoren en medewerkers in de kinderopvanginitiatieven te inspireren, te 
stimuleren en te versterken in hun beleidsvoerend vermogen (BVV). We zetten hierbij in op “kracht”. 
We vertrekken van mogelijkheden, competenties, talenten en interesses van mensen, versterken deze 
en bouwen hier op verder. Naast de regionale ondersteuning bieden we ondersteuning op 
pedagogisch vlak via onze pedagogisch coaches. 
 
DE JOB 
 
Je ondersteunt kleinere (zelfstandige) kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters in de provincie 
Limburg in het versterken van hun beleidsvoerend vermogen (pedagogisch beleid, kwaliteitsbeleid, 
medewerkersbeleid, organisatorisch beleid, financieel beleid, …).  
Als regionaal ondersteuner: 

- Ben je een aanspreekpunt voor advies voor een vastgelegd aantal opvangvoorzieningen. 
- Bied je individuele ondersteuning aan opvangvoorzieningen, op maat en vraaggestuurd. 
- versterk je de organisatoren en medewerkers door de thema’s en dragers van beleidsvoerend 

vermogen te vertalen naar de individuele praktijk.  
- maak je samen met de voorziening een plan van aanpak op om tot duurzame groei te komen 
- Zorg je, op basis van de noden, voor een ondersteuningsaanbod op maat van de voorziening,  

betrek je de pedagogisch coach in het ondersteuningstraject of ga je eventueel op zoek naar 
andere deskundigen. 

-  
- Breng je individuele organisatoren/medewerkers samen rond bepaalde thema’s. Als 

organisator van deze collectieve samenkomsten sta je garant voor een sterke inhoudelijke 
input en faciliteer je ruimte en tijd voor ervaringsuitwisseling, leermomenten, kruisbestuiving 
en verbinding.  

- Word je opgenomen in het Blenders team kinderen en kan rekenen op uitwisseling, 
ondersteuning en jarenlange expertise van je collega’s. 

 
JIJZELF 
 

- Je hebt minimaal een bachelor-diploma of gelijkwaardig door ervaring.  
- Je bent een geboren coach met een passie voor de groei van kinderen. Je ziet ondersteuning 

als een gedeeld groei- en zoekproces en je kan dit in je coaching waar maken.  
- Je werkt graag samen met anderen, en je bent in staat om (groeps)processen te faciliteren.  
- Je hebt een interesse voor zowel pedagogische thema’s als ondernemingsthema’s. 
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- Ervaring in het ondernemen EN kinderopvang zijn een pluspunt.  
- Je werkt zelfstandig, planmatig en zorgvuldig, je bent flexibel en mobiel.  
- Je bent een teamspeler die goed gedijt in een zelfsturende omgeving met weinig formele 

kaders.  
- Als het nodig is, ben je bereid een extra tandje bij te steken om deadlines te halen.  
- Je leert graag bij, je durft creatief en innovatief te denken. 

 
ONS AANBOD 
 
Je komt terecht in een dynamisch bedrijf met een open werksfeer en zelfsturende teams, gedreven 
om bij te dragen aan een bloeiende samenleving. Via een afwisselende uitdagende job en de nodige 
opleidingen heb je bij ons volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen. We bieden je een halftijds 
contract van onbepaalde duur. Een flexibele combinatie van thuis- en kantoorwerk is ook in niet-
coronatijden onze standaard. In deze functie werk je daarnaast regelmatig op verplaatsing in in 
kinderopvanglocaties. Je marktconform salaris wordt aangevuld met aanvullende voordelen zoals een 
groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gsm-abonnement, dertiende maand (die 
omgezet kan worden in verlofdagen), en vooral veel plezier en voldoening. 
 
EN NU? 
 
Is je interesse nu helemaal gewekt om ons team te versterken? 
We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Daarnaast dagen we je 
ook uit om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past. Toon ons aan dat jouw 
profiel (het geheel van jouw eigenschappen, kennis en vaardigheden, opleiding, ervaring, …) geschikt 
is voor de functie van regionaal ondersteuner. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Je kan 
solliciteren tot en met 22 maart 2022 naar carine.breugelmans@blenders.be 
Sollicitatiegesprekken vinden (online) plaats op woensdagnamiddag 6 april of vrijdag 8 april 2022. 
Heb je nog vragen contacteer dan  Carine Breugelmans, projectmanager Blenders vzw, 0470/10 72 
36 of carine.breugelmans@blenders.be 
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